
 

 

NOTÍCIAS DE INTERESSE DO IBRAOP 

- 22 a 28 de março de 2021 

 

 SITES DE PARCEIROS 

 

CNPTC | Senadores manifestam apoio à medida cautelar do TCE-PR para contenção do 

contágio da Covid-19 

Os senadores Flávio Arns e Álvaro Dias manifestaram apoio à medida cautelar do TCE-PR que 

tem como objetivo reduzir a lotação dos ônibus de Curitiba no momento mais grave da 

pandemia de Covid-19. | https://bit.ly/3cw3Pt9 

 

 

 SITES DE TCS 

 

TCE-PR | Palavra do presidente do TCE-PR: o transporte para a saúde 

Desde que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde, o mundo foi pego de 

surpresa. Todos tiveram de se adaptar. E com os gestores, administradores públicos não foi 

diferente. Passamos a viver em guerra. Uma guerra contra um vírus. Uma guerra que, 

infelizmente, estamos perdendo. Perdendo vidas. | https://bit.ly/3m16FK5 

 

TCE-PR | TCE-PR recorre ao TJ e STF da decisão que derrubou cautelar sobre ônibus em 

Curitiba 

A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná (PGE) protocolou, na tarde desta quarta-feira (24 de 

março), dois recursos em nome do Tribunal de Contas do Estado, junto ao Tribunal de Justiça 

do Paraná e ao Supremo Tribunal Federal. Ambos pedem a manutenção da medida cautelar que 

tem o objetivo de reduzir a lotação dos ônibus de Curitiba no momento mais grave da 

pandemia da Covid-19. | https://bit.ly/3u5w6Nj 

 

TCE-PR | Fiscalizações do TCE-PR confirmam excesso de passageiros nos ônibus de 

Curitiba 

Fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná desde o início da 

pandemia chegaram à mesma conclusão: apesar do subsídio oficial, o sistema de transporte 

coletivo de Curitiba não está conseguindo manter os limites de ocupação fixados legalmente 

para reduzir o contágio pela Covid-19. | https://bit.ly/3m1KoeW 

 

TCE-PR | "Decisão do TCE-PR sobre ônibus é amparada pela garantia constitucional do 

direito à vida" 

Resposta do presidente do TCE-PR, Fábio Camargo, ao editorial da Gazeta do Povo publicado no 

dia 21/3/21. | https://bit.ly/3m71oAv 

 

TCE-PR | TCE-PR ganha apoio de outros tribunais na decisão de restringir transporte em 

Curitiba 

O presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), 

conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto (Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás), 

manifestou solidariedade ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), 

conselheiro Fabio Camargo, pela decisão de restringir cautelarmente o funcionamento do 

transporte coletivo em Curitiba, adotada na última sexta-feira (19 de março) como medida 

preventiva ao agravamento da pandemia da Covid-19. | https://bit.ly/2QJRWr7 
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 SITES DE NOTÍCIAS 

 

G1 | Congresso Nacional destina R$ 50 milhões para obras do novo pronto-socorro do HC-

UFU no Orçamento de 2021 

Valor foi conseguido por meio de emenda parlamentar apresentada pelo senador mineiro 

Rodrigo Pacheco (DEM) e com mediações dos deputados federais Welinton Prado (Pros) e Zé 

Vitor (PL). Lei Orçamentária Anual (LOA) segue para sanção presidencial; G1 procurou o hospital 

para saber do cronograma. | https://glo.bo/3fooAZK 

 

G1 | Projeto que garante transparência nas obras públicas do Município é aprovado na 

Câmara de Uberaba 

Conforme a proposta, Prefeitura terá que divulgar alguns dados, como finalidade da 

construção, data de início e prazo para o término, fases de execução, valor gasto e resumo do 

impacto ambiental. Matéria é de autoria do vereador Marcos Jammal (MDB). | 

https://glo.bo/31yKgtS 

 

G1 | Governador autoriza segunda fase das obras do Hospital Geral de Cariacica, ES 

Unidade terá mais de 400 leitos e capacidade de aproximadamente 130 mil atendimentos por 

mês. O investimento é da ordem de R$ 146 milhões e a previsão de inauguração é para 2024. | 

https://glo.bo/3fr0e1l 

 

G1 | Praça do Santuário em Divinópolis recebe obras de revitalização 

Espaço recebeu troca de lâmpadas, limpeza, poda de árvores dentre outros serviços; local está 

proibido de ser frequentado por causa da Onda Roxa. | https://glo.bo/3fp3MBf 

 

G1 | Obras em estradas no fim de semana interferem o trânsito de veículos na região de 

Presidente Prudente 

Trabalhos serão realizados nesta sexta-feira (26) e no sábado (27). Recomendação é que 

motoristas reduzam a velocidade e se fiquem atentos às sinalizações. | https://glo.bo/3rsVJWE 

 

G1 | Avenida Djalma Batista é liberada após obras de reparo por conta de cratera em 

Manaus 

Trecho no canteiro central da avenida havia cedido na última quinta-feira (18) após cratera se 

abrir na via. | https://glo.bo/2QQomQY 

 

G1 | Abertas inscrições de PSS com 50 vagas para setores de obras da Seminfra em 

Santarém 

Salários são de R$ 1.100 mais adicional dependendo do cargo. Inscrições encerram na quarta-

feira (23). | https://glo.bo/3diZuIZ 

 

G1 | Após acidente com morte, Prefeitura de Franca embarga obra do novo prédio do Sesc 

Segundo administração municipal, medida preventiva vale enquanto durar apuração técnica 

sobre acidente. Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas. | https://glo.bo/3u3FReT 

 

G1 | Prefeitura de Bauru faz novo estudo nas obras da ETE e prorroga prazo de entrega 

para 2023 

Previsão de entrega da 1ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto era em setembro deste 

ano. Obra já sofreu diversos adiamentos desde 2015 e foi alvo de CEI que investigou os 

atrasos. | https://glo.bo/3u4mrGD 

 

G1 | BR-101 será interditada para obras de duplicação entre Guarapari e Anchieta, ES 

Uma rocha será detonada no local. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por 

cerca de uma hora em ambos os sentidos, por razões de segurança. | https://glo.bo/2PCszqM 
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G1 | Prefeitura de BH publica contrato para a execução de obras contra enchentes na 

avenida Vilarinho 

Prazo para a prestação completa dos serviços e obras contratados é de, no máximo, 36 meses. 

| https://glo.bo/3ruu2fX 

 

G1 | Realocação de recursos garante obras e reformas nos campi da UFSJ 

As obras serão realizadas nos campi Tancredo de Almeida Neves (Ctan) e Santo Antônio (CSA). | 

https://glo.bo/3m20kxT 

 

Jornal de Brasília | Obras dos hospitais de campanha não param no fim de semana 

Cada um dos hospitais vai dispor de 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

totalizando 300 leitos a mais para acolher e tratar as vítimas da doença. | 

https://bit.ly/3dfWmO5 

 

Jornal de Brasília | Justiça suspende obras e processos administrativos do Museu da Bíblia 

A decisão é da última sexta-feira, 26/03, e atende ao pedido feito pela Associação Brasileira de 

Ateus e Agnósticos – ATEA. | https://bit.ly/3svqpYy 

 

Jornal de Brasília | Pressão por emendas para obras emperra votação do Orçamento 

Emendas são mecanismos para que deputados e senadores destinem mais dinheiro para 

projetos e obras nas bases eleitorais. | https://bit.ly/2OavTJu 

 

Jornal de Brasília | Ritmo acelerado na obra do túnel de Taguatinga 

Isso porque mais de 50% da concretagem das paredes diafragma, estrutura construída para a 

contenção do terreno, já foi feita. | https://bit.ly/39HQKLR 

 

DNIT | DNIT avança nas obras de duplicação da BR-280 em Santa Catarina 

Equipes da autarquia trabalham no lote 2.2 da rodovia catarinense. | https://bit.ly/3rznqgD 

 

DNIT | DNIT finaliza a recuperação de 13 quilômetros críticos ao longo da BR-405/RN 

Obra busca dar mais segurança aos usuários da rodovia federal. | https://bit.ly/3cwOeJP 

 

DNIT | DNIT avança com as obras de implantação da BR-447/ES 

Empreendimento visa melhorar o escoamento da produção até o porto de Capuaba e a mobilidade 
urbana de municípios capixabas. | https://bit.ly/3foevvS 

 

Governo Federal | Rio Grande do Norte receberá obras de melhorias 

Governo investe em linha férrea, revitalização de lagoa e em segurança hídrica por meio do 

Projeto Seridó. | https://bit.ly/39qyq9J 

 

Governo Federal | Rodovia do Sal (RN) tem novo trecho restaurado 

Além de contribuir para o desenvolvimento econômico da região, obra traz mais segurança aos 

usuários da rodovia federal. | https://bit.ly/39tc5Zg 

 

Senado Notícias | CMO aprova bloqueio orçamentário de cinco obras com irregularidades 

graves 

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira (24) a paralisação de cinco 

obras na proposta orçamentária deste ano (PLN 28/20). | https://bit.ly/3m3X3Or 
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Senado Federal | Comitê da CMO sugere bloqueio de sete obras com irregularidades 

graves 

O Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves (COI), coordenado pelo deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB), recomendou o bloqueio de 

sete obras e serviços na proposta orçamentária para 2021 (PLN 28/2020). O texto poderá 

receber emendas até terça-feira (23). | https://bit.ly/3fq9FOQ 

 

Correio Braziliense | Justiça suspende obras e procedimentos administrativos de Museu da 

Bíblia 

Ação contra a construção do monumento foi movida pela Associação Brasileira de Ateus e 

Agnósticos, entidade que acredita que a obra constitui afronta à liberdade religiosa e à 

laicidade do Estado. | https://bit.ly/3m4jgMm 

 

Correio Braziliense | Ibaneis Rocha anuncia obras de recuperação da Fazendinha, na Vila 

Planalto 

No final do ano passado, o MPDF havia emitido relatório alertando para a urgência da 

preservação do complexo histórico, que estava sob risco de desabamento. Obras começam na 

semana que vem. | https://bit.ly/3fqPnEG 

 

Correio Braziliense | Obra de hospitais de campanha no DF terá custo de R$ 20 milhões 

Novos espaços vão reforçar a oferta de vagas de UTI para covid-19 em 300 leitos; obras serão 

do Autódromo, Complexo Esportivo do Gama e na Escola Parque Anísio Teixeira. | 

https://bit.ly/31upZ8W 

 

Correio Braziliense | Orçamento tira dinheiro da previdência para obras e reajuste a 

militares 

Câmara aprova o texto-base da proposta e, no momento, avalia os destaques. O presidente do 

Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pretende votar o projeto de lei ainda nesta quinta-feira. 

| https://bit.ly/3wc8hVY 

 

Correio Braziliense | Orçamento tira R$ 26,5 bilhões de benefícios para emendas 

parlamentares 

Recurso saiu da Previdência, do abono salarial e do seguro-desemprego para turbinar as 

emendas destinadas a obras e à saúde. | https://bit.ly/3sBWD4h 

 

Portos e Navios | Obras nas vias internas do Porto de Itaguaí recuperam condições de 

trafegabilidade 

A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) está investindo cerca de R$ 4 milhões no serviço 

contratado por licitação para recuperação asfáltica das vias internas do Porto de Itaguaí. As 

obras, iniciadas em janeiro deste ano, devem ser concluídas até o próximo mês de julho. | 

https://bit.ly/3m3NTlj 

 
Agência Brasília | Atenção aos riscos do descarte de materiais perigosos 

Serviço de Limpeza Pública faz trabalho de prevenção junto às cooperativas de reciclagem e 

alerta população a como identificar e embalar o lixo. | https://bit.ly/3wdos5u 

 

Agência Brasília | Obras dos hospitais de campanha seguem no fim de semana 

Serviços começaram nessa quinta-feira (26), após a assinatura da ordem de serviço. | 

https://bit.ly/3czAIFj 

 

Agência Brasília | Pista para caminhar no Núcleo Rural Jardim II do Paranoá 

O espaço exclusivo para pedestre foi construído paralelamente à pista de 1,5 km de asfalto, 

também executada pelo DER em 2020. | https://bit.ly/3wlzt4P 
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Agência Brasília | Ponte em Vicente Pires tem 85% do projeto executados 

Investimento é de R$ 2,3 milhões. Após a conclusão, empreendimento vai ter gerado 175 

empregos. | https://bit.ly/2O5og6U 

 

Agência Brasília | Avança obra na ponte sobre o Córrego Vicente Pires 

A construção da passagem, ao custo de R$ 3,1 milhões, está na fase final de encabeçamento. 

Cerca de 20 mil motoristas serão beneficiados. | https://bit.ly/3ftivvk 

 

Estradas | ERS-323 tem trecho recuperado no norte do Rio Grande do Sul 

De acordo com o Daer, obras qualificam acesso de municípios da região à BRS-386. | 

https://bit.ly/3m59SIi 

 

Estradas | Rodovias Federais gaúchas recebem obras de conservação no pavimento 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), serviços 

serão realizados até sexta-feira (2/4). | https://bit.ly/3wg58Vg 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obras do Governo do Estado nos municípios ultrapassam 

R$ 900 milhões 

R$ 397 milhões já foram pagos pelo Governo em janeiro e fevereiro. Os recursos, coordenados 

pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, ajudam a viabilizar 

988 obras e ações em 324 cidades paranaenses. | https://bit.ly/3w7bxSx 

 

Agência de Notícias do Paraná | DER avança mais uma etapa na licitação para obra na BR-

277 em Cascavel 

Foram abertos os envelopes com documentos de habilitação das empresas que disputam a 

obra. Projeto inclui duplicação de 5,81 quilômetros, via marginal, dois novos viadutos e uma 

variante da PR-180. Propostas classificadas variam entre R$ 47,5 milhões e R$ 51,9 milhões. | 

https://bit.ly/3tZKrea 

 

Agência de Notícias do Paraná | Sanepar inicia obra de transposição do Rio Capivari 

Obra vai incrementar 713 litros de água por segundo à Barragem do Iraí. Estava prevista no 

Plano Diretor do SAIC para implantação em 2025, mas em função da crise hídrica a Sanepar 

está antecipando parte do projeto. O prazo para conclusão é de 180 dias. | 

https://bit.ly/3u73Sld 

 

Agência de Notícias do Paraná | Obra de interligação vai aumentar em 38% produção de 

água em Sabáudia 

Trabalho será concluído na próxima semana. Ao todo, são 5 mil metros de tubulações para esta 

interligação que ampliará o abastecimento, especialmente nos dias mais quentes. | 

https://bit.ly/3cfiDwn 

 

Estado de Minas Gerais | Deputados aprovam orçamento com mais dinheiro para obras e 

reajuste de militares 

Após uma negociação entre o governo e partidos da oposição, deputados aprovaram a Lei 

Orçamentária Anual 2021 em sessão do Congresso, nesta quinta-feira, 25, com mais verbas 

para emendas parlamentares (dinheiro que deputados e senadores destinam às suas bases 

eleitorais) bancarem obras, concentração de recursos para investimentos no Ministério da 

Defesa e reajustes para militares. Foram 346 votos a favor e 110 contrários. | 

https://bit.ly/3cB3BRB 

 

MidiaMax | Comitê sugere o bloqueio de sete obras com irregularidades graves 

O Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves (COI), coordenado pelo deputado Ruy Carneiro (PSDB-PB), recomendou o bloqueio de 

sete obras e serviços na proposta orçamentária para 2021 (PLN 28/20). | https://bit.ly/3u7x4bY 
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MidiaMax | Bernal e ex-secretário se tornam réus por ignorar decisão sobre obras nos 

córregos Sóter e Prosa 

Dupla responde na Justiça por descumprir decisão que determinou adoção de medidas de 

mitigação de impactos ambientais. | https://bit.ly/3sOTmyE 

 

Engeplus | Casan reforça orientações sobre a utilização correta da rede de esgoto 

Com obras no São Luiz e Próspera, órgão antecipa boas práticas para uso do sistema público. | 

https://bit.ly/3wfq2Ur 

 

Engeplus | Obras do binário avançam e Santos Dumont terá novo trecho pavimentado 

Macrodrenagem está em fase final, próximo ao trevo de acesso à rodovia Luiz Rosso. | 

https://bit.ly/3djcn5X 

 

Engeplus | Concluídas obras de pavimentação no bairro Brasília 

Trabalhos seguirão nas próximas semanas nos bairros Renascer e São João. | 

https://bit.ly/3m7chCv 

 

Portal Correio | Começam obras da Estrada de Cepilho, pondo fim espera de trinta anos da 

população de Areia 

Obra orçada em R$ 3,2 milhões de reais vai beneficiar mais de sete mil habitantes. | 

https://bit.ly/3sE1C4v 

 

DCMais | Obras na Souza Naves estão 50% concluídas, diz concessionária 

Com frentes de obras em todas as entradas de Ponta Grossa, os trabalhos da CCR Rodonorte 

nas rodovias da cidade evoluem a cada dia. | https://bit.ly/3fsDmib 

 

DCMais | Senai PG desenvolve realidade aumentada para evitar acidentes de trabalho em 

canteiros de obras 

O projeto foi desenvolvido em conjunto com a Benazzi Engenharia entre abril e agosto de 2020 

e contou com recursos do edital Sesi Tech e da Fundação Araucária. | https://bit.ly/3m9REFF 
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